Regulamin korzystania przez użytkowników z serwisu e-ph.com.pl

I.
Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z
późn. zm.), określa zasady, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców do
korzystania z portalu o nazwie e-ph.com.pl :
• zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług
drogą elektroniczną,
• opis świadczonych przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,
• zasady korzystania z Serwisu,
• zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług
świadczonych drogą elektroniczną.
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za
pośrednictwem strony internetowej www.e-ph.com.pl.
2 . Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed
rozpoczęciem korzystania z Usług.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z Usług, świadczonych przez
Usługodawcę.
II. Wyjaśnienie pojęć
1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
2. Usługodawca – Edu-Firma Jacek Wygocki z siedzibą w Kutnie ul. Kościuszki
13/13, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 775-111-98-92. REGON
100954601, będący twórcą i właścicielem portalu „e-ph.com.pl” uprawnionym do
dysponowania jego zasobami.
3. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez
Usługodawcę.
4. Serwis - internetowy serwis tematyczny należący do Usługodawcy dostępny pod
adresem www.e-ph.com.pl , w ramach którego Usługodawca świadczy usługi w
tematyce planowania kariery, porad HR oraz rozwoju handlowców.
5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin
6. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
7. CV - dokument zawierający życiorys Usługobiorcy, będącego osobą fizyczną,
umieszczony w Bazie CV Serwisu e-ph.com.pl, zawierający dane osobowe
Usługobiorcy uszeregowane w określonych kategoriach udostępnione przez
użytkownika indywidualnego na rzecz potencjalnego pracodawcy.
8. Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy
danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej.
9. Zarejestrowany użytkownik - Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie.
10. Informacje handlowe – przesyłane drogą elektroniczną informacje dotyczące:
usług oraz informacji promocyjnych, których nadawcą jest portal e-ph.com.pl i
współpracujące z nim podmioty.

III. Odpowiedzialność oraz prawo własności intelektualnej
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o
zawartości Serwisu oraz do wprowadzania w nim zmian oraz modyfikacji bez
konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników o swoich planach i
zakresie wprowadzanych zmian.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były
kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, W związku z
tym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje z tytułu decyzji
podjętych na podstawie informacji dostępnych w Serwisie.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek
szkód po stronie Użytkownika, wynikających z korzystania z Serwisu lub brakiem
takiej możliwości, utraty danych Użytkownika w systemie, opóźnienia w
przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową
transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Serwisu,
spowodowanymi przez czynniki niezależne od Usługodawcy.
4. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do korzystania z zasobów portalu wyłącznie
na własny użytek osobisty. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych,
informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody
Usługodawcy jest zabronione.
5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie znaki towarowe, handlowe, marki dostępne
w Serwisie (w szczególności grafika, artykuły, zdjęcia, wygląd i struktura witryny)
są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z
nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie,
zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania,
wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej.
6. Wykorzystywanie tekstów i danych z niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie
w następujących przypadkach:
 gdy dokumenty pozostają w niezmienionej postaci i są opatrzone znakiem
Copyright
 gdy użycie odbywa się wyłącznie w celach informacyjnych,
niekomercyjnych i prywatnych, a wykorzystywane dokumenty nie są ani
przenoszone, ani kopiowane do sieci komputerowej czy witryny
internetowej stron trzecich, ani też nie są rozpowszechniane w innych
mediach.
7. Naruszenie powyższych wyjątków zezwalających na ww. rozpowszechnianie są
zabronione. Naruszanie tego zakazu będzie ścigane zgodnie z prawem cywilnym
i niesie za sobą odpowiedzialność karną.
IV. Korzystanie z Serwisu

1. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny
z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi
obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
2. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych (informacji
osobowych) w formularzu rejestracyjnym.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login’u oraz
indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób
trzecich.

4. Użytkownicy Serwisu mogą zamieszczać w wybranych jego działach własne
treści i materiały
5. Wpisy zamieszczane przez Użytkowników wyrażają ich subiektywne odczucia i
poglądy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez
Użytkowników.
6. Użytkownicy zamieszczający własne treści i materiały ponoszą pełną
odpowiedzialność za ich zgodność z prawem oraz niniejszym Regulaminem.
Serwis zastrzega sobie prawo do nie zatwierdzenia, edycji oraz usuwania
zamieszczanych przez Użytkowników wpisów i plików bez podania przyczyny.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść
podanych przez siebie informacji.
8. W wypadku naruszenia prawa lub wystąpienia roszczeń stron trzecich,
Usługodawca, na mocy obowiązującego prawa, zastrzega sobie prawo do
przekazania danych Użytkownika uprawnionym instytucjom, w tym organom
wymiaru sprawiedliwości.
9. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę istotnego naruszenia przez
Użytkownika niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo do
natychmiastowego zablokowania oraz usunięcia danych Użytkownika z systemu,
bez konieczności powiadamiania Użytkownika o tym zdarzeniu.
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. e-ph.com.pl. oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby
portalu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę
świadczonych przez siebie usług e-ph.com.pl. nie ponosi jednak
odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność
informacji objętych zasobami portalu. e-ph.com.pl. nie ponosi również
odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje
uzyskane w wyniku korzystania z zasobów portalu. Dostęp do witryny oraz
użytkowanie oferowanych tam dokumentów odbywa się na własne ryzyko
użytkownika.
2. e-ph.com.pl. nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system
informatyczny portalu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia
sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w
związku z korzystaniem z zasobów portalu, w szczególności na skutek
przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów
komputerowych.
3. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
• treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność i istnienie ogłoszeniodawcy,
• za ujawnianie danych osobowych w sposób zgodny z Regulaminem,
• podanie przez Usługobiorców informacji nieprawdziwych lub niepełnych przy
rejestracji konta,
• jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku
korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem
lub przepisami prawa,
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
• zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści
erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub
informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem,
dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,

•

zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Usługobiorcy w razie
nieprzestrzegania przez niego
5. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i przepisów prawa,
korzystając z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
6. Witryna internetowa
e-ph.com.pl zawiera także odnośniki (linki) do stron
internetowych innych firm. Klikając na linki do innych stron internetowych,
opuszczają Państwo witrynę należącą do e-ph.com.pl. Witryny związane z tymi
adresami nie znajdują się pod kontrolą portalu e-ph.com.pl. Portal e-ph.com.pl.
nie może udzielać gwarancji odnośnie treści, zmian czy aktualizacji takich witryn
internetowych.
Powyższe dotyczy w równej mierze transmisji internetowych (tzw. webcasting)
oraz innych form łączenia się z witrynami internetowymi należącymi do stron
trzecich. Zamieszczone linki pełnią wyłącznie rolę oferty usług.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez e-ph.com.pl usług drogą
elektroniczną należy zgłaszać na adres administrator@e-ph.com.pl
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: Imię, Nazwisko, adres,
przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
VII. Usługi Świadczone przez Serwis e-ph.com.pl
Usługodawca dołoży wszelkich starań, by Serwis funkcjonował w sposób ciągły.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego
wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania
konserwacji,
bez
wcześniejszego
uprzedzania
o
tym
Usługobiorców.
Przedmiotem usług Serwisu jest:
• dostarczanie i udostępnianie Usługobiorcom ofert pracy przekazanych przez
pracodawców,
• publikowanie informacji oraz artykułów związanych z poradami HR,
• publikowanie informacji oraz artykułów związanych z rozwojem osobistym
Usługobiorców.
• umożliwienie zamieszczania CV Usługobiorców w bazie CV,
• umożliwienie Usługobiorcom aplikowania na wybrane oferty pracy poprzez
wysyłanie aplikacji na adres elektroniczny pracodawcy,
• udostępnianie Pracodawcom CV Usługobiorców, które znajdują się w bazie
CV.
VIII. Rejestracja w serwisie

1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Usługodawcę w pełnym
zakresie jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę wszystkich pół
formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.,
2. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona
już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami,
narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
3. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
• podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym i zgodnym z prawem.
Za prawdziwość podanych danych odpowiada Użytkownik,

•
•

podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
będzie korzystał z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz
normami społecznymi i obyczajowymi,
• zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
4. Podanie danych osobowych Usługobiorcy jest dobrowolne, lecz nie podanie ich
może uniemożliwić mu korzystanie ze wszystkich zasobów Serwisu.
5. Rejestrując się w serwisie Użytkownik zezwala Usługodawcy na przekazywanie
swoich danych, w tym adresu e-mail, w celu świadczenia usług określonych
niniejszym Regulaminem oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie dodatkowych
informacji zawierających materiały informacyjne i handlowe oraz oferty
promocyjne Usługodawcy i jego parterów.
6. Usługodawca informuje, iż informacje zawarte w logach systemowych mogą
zawierać różne dane, np. adres IP. E-ph.com.pl wykorzystuje je wyłącznie w
celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
demograficznych.
7. Usługodawca oznajmia, iż nie udostępnia danych Zarejestrowanych
użytkowników podmiotom zewnętrznym. Wszystkie przesyłki wysyłane do
Użytkownika przez Usługodawcę w imieniu swoich partnerów zawierają
adnotację, że zostały one wysłane na zlecenie partnera Usługodawcy.
7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Rejestracji oraz usunąć dane
rejestracyjne z systemu. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z
systemu portalu jest realizowane poprzez usunięcie danych z systemu Serwisu.
8. Usunięcie danych z systemu portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się
użytkownika z systemu portalu.
IX. Zawarcie i rozwiązanie umowy:
1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Serwisem, zostaje zawarta z
chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
2. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania się w Serwisie warunkiem
zawarcia umowy jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego.
3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
• w momencie, gdy Usługobiorca wyrejestruje się z Serwisu lub usunie swoje
konto,
• zgłoszenia przez Usługobiorcę żądania zaprzestania przetwarzania podanych
w formularzu rejestracyjnym danych osobowych,
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz
Usługobiorcy i możliwości usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po
raz kolejny po usunięciu wynikającym wskutek naruszenia Regulaminu.
X. Zasady administrowania danymi osobowymi.
Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w
systemie portalu, przetwarzane są na zasadach określonych poniżej:
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników
rejestrujących się w systemie serwisu jest portal e-ph.com.pl. Dane przetwarzane
są w celu przedstawiania użytkownikom ofert zatrudnienia oraz przekazywania
informacji i materiałów reklamowych poświęconych tematyce szkoleń
rozwijających umiejętności osobiste użytkowników. W celu realizacji procesu
rekrutacji dane osobowe użytkowników przekazywane są również potencjalnym
pracodawcom. Użytkownikom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu

do swoich danych, możliwość ich poprawienia, a także prawo domagania się
usunięcia danych z systemu serwisu. Podanie danych jest dobrowolne.
2. Usługobiorca umieszczając swoje CV w bazie CV wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych i innych danych zawartych w CV, a w szczególności
na przekazywanie danych osobowych zawartych w CV Pracodawcom
korzystającym z Serwisu.
3. Usługobiorca wypełniając i akceptując Usługodawcy formularz rejestracyjny
wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych danych
zawartych w formularzu rejestracyjnym do celów świadczenia powyższych Usług.
4. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy:
• imię i nazwisko,
• data urodzenia,
• płeć,
• obywatelstwo,
• stan cywilny,
• numer ewidencyjny PESEL i NIP,
• adres zamieszkania lub aktualne miejsce pobytu,
• adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
• zawód,
• wykształcenie,
• znajomość języków obcych,
• historia zatrudnienia,
• doświadczenie zawodowe,
• poszukiwana praca.
5. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez
Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację prawa
wglądu do danych oraz ich aktualizacji.
6. Usługodawca ma prawo przetwarzania danych Usługobiorcy bez jego uprzedniej
zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez
Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub niezgodnie
Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w
celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
XI. OTRZYMYWANIE INFORMACJI HANDLOWYCH
1. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie
informacji handlowych (II.10) na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
2. Administrator zastrzega sobie również prawo do wysyłania Użytkownikom
niezapowiedzianych wiadomości do których zalicza się: informacje odnoszące się
bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź
też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach,
komunikaty systemu).
2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania poszczególnych
rodzajów informacji handlowych których nadawcą jest Edu-Firma i
współpracujące z firmą podmioty. Rezygnacja z otrzymywania poszczególnych

rodzajów informacji handlowych odbywa się poprzez wysłanie na adres e-mail:
administrator@e-ph.com.pl informacji stwierdzającej takowy fakt.
3. Usunięcie konta wraz z danymi z systemu portalu jest równoznaczne z rezygnacją
z otrzymywania informacji handlowych, których nadawcą jest Edu-Firma i
współpracujące z firmą podmioty.
XII. ZMIANY REGULAMINU
1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na tej stronie internetowej.
2. e-ph.com.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany
wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na tej stronie internetowej, w
zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.
3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług
drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych
osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa.

